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คําปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง 
วันเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมช้ันตรี 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
ท่านผู้เป็นประธานกรรมการ และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงทั้งหลาย 

 วันน้ีเป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมช้ันตรี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกันท่ัวราชอาณาจักร โอกาสน้ีขอปรารภกับท่าน
ท้ังหลายตามสมควร 
 นับจากโบราณกาลมา มารดาบิดาหรือปู่ย่าตายายมักจะสนับสนุน
ให้บุตรหลานของตนได้บรรพชาอุปสมบท ด้วยความคาดหวังจะเป็นโอกาส
อีกทางหน่ึงให้ได้ศึกษามีความรู้เข้าใจในพระธรรมคําสอน นําไปประพฤติ
ปฏิบัติให้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ 
 พฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ เป็นไปในทางพัฒนา
มากขึ้น เม่ือเปรียบเทียบกับพฤติกรรมก่อนบวช อีกท้ังบางรูปยังสามารถ 
นําพระธรรมคําสอนไปถ่ายทอดเผยแผ่ต่อญาติพ่ีน้องและประชาชนท่ัวไป 
ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม อํานวยคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองมิใช่น้อย 
 
 



 

 การท่ีท่านท้ังหลายได้เข้ามาบวชในพระศาสนา
สติกําลังของตนและความเอาใจใส่ของแต่ละสํานักน้ี จึงเป็นส่ิงสําคัญย่ิง
เพ่ือยังการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เจริญกว้างไกลและท่ัวถึงมากย่ิงขึ้น
พระพุทธศาสนาก็จักเจริญม่ันคงสถาพร
 ท่านท้ังหลายส่วนใหญ่คงจะได้ลาสิกขาไปถือครองเพศคฤหัสถ์
ดังน้ันอย่าได้ทอดท้ิงคําสอนท่ีได้เล่าเรียนมา
และนําธรรมไปปฏิบัติให้สมควรแก่ภาวะของตน ย่ิงความบีบค้ันของสังคม
และเศรษฐกิจมีมากเพียงใด พระธรรมย่ิงมีคุณค่ามากขึ้นเพียงน้ัน
คุ้มครองผู้ประพฤติและอํานวยประโยชน์สุขเก้ือกูล
 ขออนุโมทนาขอบคุณ
กํากับห้องสอบและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย
การสอนพระธรรมวินัยและได้ช่วยกันจัดสอบธรรมสนามหลวงด้วยความ
บริสุทธ์ิยุติธรรมในคร้ังน้ี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลกรรม
ท่ีท่านท้ังหลายได้ตั้งใจบําเพ็ญมาโดยลําดั
บันดาลให้ทุกท่านถึงความงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของสมเด็จ
พระผู้มีพระภาคเจ้า ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดนิตยกาล
 

 
 

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
แม่กองธรรมสนามหลวง

จ 

การท่ีท่านท้ังหลายได้เข้ามาบวชในพระศาสนา ตั้งใจศึกษาตาม
สติกําลังของตนและความเอาใจใส่ของแต่ละสํานักน้ี จึงเป็นส่ิงสําคัญย่ิง 
เพ่ือยังการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เจริญกว้างไกลและท่ัวถึงมากย่ิงขึ้น
พระพุทธศาสนาก็จักเจริญม่ันคงสถาพร 

ท่านท้ังหลายส่วนใหญ่คงจะได้ลาสิกขาไปถือครองเพศคฤหัสถ์
คําสอนท่ีได้เล่าเรียนมา ขอให้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

และนําธรรมไปปฏิบัติให้สมควรแก่ภาวะของตน ย่ิงความบีบค้ันของสังคม
พระธรรมย่ิงมีคุณค่ามากขึ้นเพียงน้ัน ธรรมย่อม

คุ้มครองผู้ประพฤติและอํานวยประโยชน์สุขเก้ือกูล 
ขออนุโมทนาขอบคุณ ต่อท่านประธานอํานวยการ กรรมการ

กํากับห้องสอบและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ท่ีได้ช่วยกันสนับสนุนการเรียน
การสอนพระธรรมวินัยและได้ช่วยกันจัดสอบธรรมสนามหลวงด้วยความ

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลกรรม
ท่ีท่านท้ังหลายได้ตั้งใจบําเพ็ญมาโดยลําดับ จงประมวลเป็นพลวปัจจัย
บันดาลให้ทุกท่านถึงความงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของสมเด็จ 

ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดนิตยกาล เทอญ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
แม่กองธรรมสนามหลวง 
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คําปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง 
วันเปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมช้ันโทและเอก 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
ท่านผู้เป็นประธานกรรมการ และนักเรียนผู้สอบธรรมสนามหลวงทั้งหลาย 

 วันน้ี เป็นวันเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมช้ันโทและเอก 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมกันท่ัวราชอาณาจักร โอกาสน้ีขอปรารภ 
กับท่านท้ังหลายตามสมควร 
 เศรษฐกิจไทยได้ รับผลกระทบท่ีรุนแรงจากสถานการณ์ 
โรคระบาดโควิด ๑๙ โดยมีคนตกงานกระจายไปท่ัวประเทศ และกระทบ 
ต่อครัวเรือนชนช้ันกลางและครัวเรือนท่ียากจนอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
ในอดีต แม้ว่าการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น แต่มีความ 
ไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างมาก 
 เป็นท่ีน่ายินดีว่า อุบาสกอุบาสิกาถึงจะได้รับความลําบากจาก
สถานการณ์นี้ แต่มิได้ละเลยในการอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร ได้ทําหน้าท่ีของ
พุทธศาสนิกในส่วนของตนไม่ขาดตกบกพร่อง เราจึงสามารถยังอัตภาพ      
ให้เป็นไปโดยพอสมควร 
 ท่านท้ังหลายท่ีมีความศรัทธาเล่ือมใส ได้เข้ามาบรรพชา
อุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณร เป็นศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา 
จึงควรจะได้ตระหนักในใจตนให้แน่ชัดว่า เราน้ันจักต้องปฏิบัติ เช่นใด  



 

ท่ีจะสามารถตอบแทนคุณความดี
คณะสงฆ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเช่นกัน
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่า เม่ือสมณชีพราหมณ์
ได้รับการบํารุงแล้ว ควรทําการตอบแทนด้วยการห้ามปรามจากความช่ัว
ให้ตั้งอยู่ในความดี อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
ทําส่ิงท่ีเคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง และบอกทางสวรรค์ให้
 การท่ีเราจะปฏิบัติตนเช่นน้ีได้ จะต้องศึกษาให้มากในคําส่ังสอน
ด้วยอ่านหรือฟัง พร้อมน้อมนํา
ทวีเพ่ิมพูน นําไปปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถ
ไปถ่ายทอดเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชน
ท่านท้ังหลายจักได้ทําหน้าท่ีอย่างสําคัญท่ีจะรักษาพระพุทธศาสนาให้
สถิตม่ันคงสถาพร ท้ังเป็นปัจจัยอันสําคัญท่ีจะสร้างความสุขความเจริญ
แก่ตน อํานวยคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 ขออนุโมทนาขอบคุณ
กํากับห้องสอบ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
การสอนพระธรรมวินัย และได้ช่วยกันจัดสอบธรรมสนามหลวงด้วยความ
บริสุทธ์ิยุติธรรมในคร้ังน้ี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
ท่ีท่านท้ังหลายได้ตั้งใจบําเพ็ญมาโดยลําดับ จงประมวลเป็นพลวปัจจัย
บันดาลให้ทุกท่าน ถึงความงอกงาม
พระผู้มีพระภาคเจ้า ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอด
 
 
 

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
แม่กองธรรมสนามหลวง

ช 

ท่ีจะสามารถตอบแทนคุณความดี ท่ีอุบาสกอุบาสิกาได้มีแก่ตนและแก่   
คณะสงฆ์ไม่ให้ขาดตกบกพร่องเช่นกัน 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่า เม่ือสมณชีพราหมณ์
ได้รับการบํารุงแล้ว ควรทําการตอบแทนด้วยการห้ามปรามจากความช่ัว  

อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ให้ได้ฟังส่ิงท่ียังไม่เคยฟัง 
ทําส่ิงท่ีเคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง และบอกทางสวรรค์ให้ 

ปฏิบัติตนเช่นน้ีได้ จะต้องศึกษาให้มากในคําส่ังสอน
ด้วยอ่านหรือฟัง พร้อมน้อมนํามาคิดขบเจาะให้เข้าใจ และพัฒนาให้มีขึ้น 
ทวีเพ่ิมพูน นําไปปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถ และนําพระธรรมคําสอน 
ไปถ่ายทอดเผยแผ่ต่อพุทธศาสนิกชน ให้เป็นคนดีมีศีลธรรมเช่นน้ีแล้ว  

อย่างสําคัญท่ีจะรักษาพระพุทธศาสนาให้ 
ท้ังเป็นปัจจัยอันสําคัญท่ีจะสร้างความสุขความเจริญ 

แก่ตน อํานวยคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
ขอบคุณต่อท่านประธานอํานวยการ กรรมการ

เก่ียวข้องทุกฝ่ายท่ีได้ช่วยกันสนับสนุนการเรียน
และได้ช่วยกันจัดสอบธรรมสนามหลวงด้วยความ
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และกุศลกรรม

ท่ีท่านท้ังหลายได้ตั้งใจบําเพ็ญมาโดยลําดับ จงประมวลเป็นพลวปัจจัย
ถึงความงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยของสมเด็จ 
ประสบความเจริญรุ่งเรืองตลอดนิตยกาล เทอญ 

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์) 
แม่กองธรรมสนามหลวง 
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วิธีตรวจในสนามหลวง 
 

ขอประกาศแก่กรรมการทั้งหลายทราบทั่วกัน 
 

การตรวจประโยคธรรมและธรรมศึกษาของสนามหลวง ความ
ประสงค์เพ่ือทราบความรู้ของนักเรียนตามความเป็นจริง เป็นทางให้ผู้ศึกษา
เจริญในวิทยาการ และจริยสมบัติสืบอายุพระพุทธศาสนาต่อไป 

ปัญหาท่ีออกสอบ สนามหลวงแผนกธรรมได้รวบรวมขึ้นจากข้อสอบ
ของพระกรรมการหลายรูปมีกรรมการตรวจพิเศษคัดเลือกอีกช้ันหน่ึง ถาม
ความจําบ้างความเข้าใจบ้าง ความคิดบ้าง การตรวจต้องถือแนวน้ีเป็นเกณฑ์
ตรวจคําถามท่ีถามความจําต้องตอบให้ตรงตามแบบ และอาจเหมือนกันได้
หมดทุกคนท่ีถามความเข้าใจในทางท่ีถูกมีได้อย่างเดียว แต่โวหารอาจต่างกัน 
ท่ีถามความคิดเหตุผลย่อมมีได้คนละอย่างตามความคิดของแต่ละคน น้ีเป็น
ประมาณในการตอบ คําตอบน้ันเป็นเพียงแนวทางให้กรรมการได้ถือเป็นเกณฑ์
ในการตรวจ ได้สะดวกเป็นเพียงมติหน่ึงท่ีอาศัยหลักเป็นสําคัญ จะเกณฑ์ให้
นักเรียนตอบตรงกันทุกข้อคงเป็นไปไม่ได้ เว้นไว้แต่ใจความสําคัญเท่าน้ัน 
ส่วนข้อสอบ ของธรรมศึกษาทุกช้ัน เว้นเรียงความแก้กระทู้ธรรม ปัญหาท่ี
ออกสอบเป็นแบบปรนัย คือเลือกคําตอบท่ีออกมาแล้วในแต่ละข้อแต่ต้อง
เป็นคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดในแต่ละข้อ ซึ่งมีท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อละคําตอบเดียว
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นักเรียนจะต้องเลือกตอบข้อท่ีถูกเท่าน้ัน เลือกตอบผิดเป็นไม่ได้คะแนน เป็น
การถามท้ังความรู้ ความเข้าใจ ความจํา และความคิดไปในตัวด้วย 

การตรวจก็เพ่ือจะรู้ว่านักเรียนมีความรู้หลักธรรมวินัย ควรแก่การ
ดํารงพระศาสนาหรือไม่ ควรได้เป็นได้ ควรตกเป็นตก อย่างน้ีเป็นทางเจริญ
วิทยาการของผู้ศึกษาต่อไป 

ผู้ตรวจพึงตั้งใจอยู่ในมัชฌัตตุเบกขาวางตนเป็นกลาง ถือความจริง
เป็นหลักถูกว่าตามถูก ผิดว่าตามผิด ไม่ควรถืออคติอันทําให้เสียความเท่ียงธรรม  
มุ่งทํากิจพระศาสนาสงเคราะห์กุลบุตรให้ได้ความเสมอภาคท่ัวหน้ากัน 

ท่านท้ังหลายได้รับอาราธนามาให้เป็นกรรมการน้ัน คือเป็นผู้ท่ี
สนามหลวงเห็นแล้วว่าทรงคุณธรรม ควรแก่ฐานะสมควรจะยกย่องให้เป็น
ผู้ตรวจความรู้ของนักเรียนได้ ขอท่านจงเคารพต่อความเป็นธรรมเพ่ือความ
เสมอภาคแก่นักเรียนท้ังหลาย ถ้าคณะกรรมการกองใดหรือผู้ใดมีมติไม่ลงกัน 
หรือขัดข้องอย่างใด หากตกลงกันไม่ได้ ให้หารือประธานในท่ีน้ันให้ท่าน 
ช้ีขาด และพึงปฏิบัติตามโดยธรรม 

อน่ึง นักเรียนบางคนบางสํานักอยากได้จนเกินพอดี ถึงกับทําผิด
ระเบียบของสนามหลวง ลืมคิดถึงตนว่าเรียนธรรมสอบธรรมเป็นนักธรรม 
ขอให้กรรมการท้ังหลายช่วยสอดส่องตรวจตรากํากับไปด้วย ลักษณะของ 
ใบตอบท่ีส่อทุจริต ดังน้ี 

๑. ฉบับเดียวกันลายมือไม่เหมือนกัน หรือวันต้นอย่างหน่ึง 
วันหลังอย่างหน่ึงซึ่งส่อว่าเป็นคนละคนเหล่าน้ีแปลว่าคนอ่ืนทําให้ 

๒.  คําตอบท่ีต้องเรียงคําพูดมากๆ เหมือนกับฉบับอ่ืนอันส่อว่า
ไม่ใช่ความจําความรู้อันเป็นสํานวนของตนน้ี แปลว่าดูคําตอบของคนอ่ืนหรือ
ให้คนอ่ืนดูคําตอบ 
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๓. ตอบโดยทํานองอย่างเขียนคําบอกเหมือนกันจริงๆ เช่น  
ผิดเหมือนกันถูกเหมือนกัน แก้เหมือนกันขีดฆ่าเหมือนกัน ตกข้อความ
เหมือนกัน น้ีแสดงว่า มีผู้บอกให้ตอบ 

๔.  ถ้าเห็นว่าทุจริตอย่างใดอย่างหน่ึงจงลงเลข ๐ นําเสนอประธาน
กรรมการเก็บรวบรวมไว้กับใบตอบคนเดียวกัน เพ่ือเป็นหลักฐาน 
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วิธีตรวจประโยคธรรมสนามหลวง 
 

๑. วิธีตรวจน้ีเป็นวิธีตรวจให้คะแนน คะแนนเต็มแต่ละข้อมี ๑๐  
คะแนน 

๒. การจะตรวจให้คะแนนเต็มหรือไม่ ให้กรรมการพิจารณาเห็น 
ตามสมควรถ้าไม่ถูกเลยให้ลงเลข ๐ 

๓. ข้อใหญ่ท่ีมีข้อย่อยให้ลงคะแนนท่ีข้อย่อยแต่ละข้อ แล้วรวม
คะแนนไว้ท่ีเลขหัวข้อใหญ่น้ันๆ เม่ือตรวจข้อย่อยครบในแต่ละข้อย่อยใหญ่  
ให้รวมคะแนนไว้คราวหน่ึง แล้วเขียนเลขจํานวนคะแนนท่ีได้เฉพาะข้อน้ันๆ
ไว้ท่ีเลขหัวข้อ ของข้อน้ันๆ 

๔. เม่ือตรวจครบท้ัง ๑๐ ข้อแล้วให้รวมคะแนนท้ังหมด (๑๐ ข้อ)  
แล้วเขียนไว้ท่ีมุมขวาด้านบนทุกฉบับ 

๕. ตรวจเสร็จแล้วให้ลงช่ือกํากับไว้ท่ีมุมซ้ายมือด้านบนทุกฉบับ 
และฉบับแรกของแต่ละปึกให้ลงช่ือโดยเขียนตัวบรรจงทุกปึก 

๖. เฉพาะใบตอบของธรรมศึกษาทุกช้ัน เว้นกระทู้ ข้อสอบแต่ละ
วิชา มี ๕๐ ข้อๆ ละ ๒ คะแนน ให้ตรวจไปตามใบตอบฉบับท่ีตอบไว้  
ให้ตรวจแต่ละฉบับแล้วให้นับข้อรวมคะแนนและปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ ๕ 

๗. ในกรณีท่ีนักเรียนธรรมศึกษากากบาทลงในช่องคําตอบในข้อ
เดียวกันหลายคําตอบ ถือว่าข้อน้ันๆ เป็นผิดไม่ได้คะแนน หากมีรอยขูดลบ 
ขีดฆ่าไว้แต่พอเป็นหลักฐานให้ทราบว่านักเรียนตกลงใจตอบคําตอบ 
ในข้อไหนได้ก็ให้ตรวจไปตามน้ัน 

๘. การตรวจให้ใช้กรรมการ ๒ รูป เม่ือกรรมการรูปท่ี ๑ ตรวจ
เสร็จแล้ว ให้กรรมการรูปท่ี ๒ ตรวจซ้ํา ถ้าเห็นไม่ร่วมกันให้ตกลงแก้ไข
เปล่ียนแปลงได้ถ้าเห็นร่วมกันก็ไม่ต้องเปล่ียนแปลงแก้ไขแล้ว ให้ลงนาม
กํากับไว้ทุกฉบับโดยปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการรูปท่ี ๑ 
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การให้คะแนน 

 

 ๑. การให้คะแนนนักธรรมและธรรมศึกษาทุกช้ันมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 ๑.๑   สําหรับประโยคนักธรรมทุกช้ันให้ถือ ๔๐๐ คะแนน เป็น
เกณฑ์ วิชาทุกวิชาให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เม่ือรวมคะแนนของท้ัง ๔ 
วิชาแล้ว ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๒๘๐ คะแนน ถือว่าสอบได้ ต่ํากว่า ๒๘๐ 
คะแนน ถือว่าสอบตก 
 ๑.๒ สําหรับธรรมศึกษาทุกช้ันให้ถือ ๔๐๐ คะแนน  เป็นเกณฑ์ 
วิชาทุกวิชาให้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เม่ือรวมคะแนนของท้ัง ๔ วิชาแล้ว
ต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่า ๒๐๐ คะแนน ถือว่าสอบได้ ต่ํากว่า ๒๐๐ คะแนน
ถือว่าสอบตก 
 ๑.๓  นักธรรมและธรรมศึกษาทุกช้ัน  เม่ือตรวจดูคะแนนของ 
แต่ละวิชาท่ีได้แล้วหากมีวิชาใดวิชาหน่ึงได้คะแนนต่ํากว่า ๒๕ คะแนน 
แม้จะรวมครบทุกวิชาแล้วได้เกินกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดก็ตาม ถือว่าการสอบ 
คร้ังน้ีเป็นการสอบตกด้วย 
 ๒. ผู้สอบนักธรรมและธรรมศึกษาทุกช้ัน ต้องสอบท้ัง ๔ วิชา ถ้าขาดสอบ
วิชาใดวิชาหน่ึง สนามหลวงแผนกธรรมไม่รับพิจารณา ให้อยู่ในเกณฑ์สอบตก 
 ๓. การตอบสับข้อให้หักคะแนนเสีย ๒ คะแนนเช่นเดิม คือแทนท่ีจะ
ได้ ๑๐ คะแนนเต็ม ก็ให้เพียง ๘ คะแนนเท่าน้ัน  หากตอบไม่หมดข้อคงให้
คะแนนไม่เต็มข้อเท่ากับการตอบ ถ้าผู้ตรวจเห็นว่าฉบับใดผิดมาก ไม่ได้
แม้แต่คะแนนเดียว ก็ให้ลง ๐ ไว้ด้วย 
 ๔. วิชาท่ีตอบต้องได้คะแนนทุกวิชา จึงจะยอมรับรวมคะแนนให้  
หากเกิดวิชาใดวิชาหน่ึงไม่ได้คะแนนแม้แต่คะแนนเดียว หรือได้ต่ํากว่า ๒๕ 
คะแนน ก็ห้ามรวมคะแนนปรับเป็นตก แม้รวมทุกวิชาแล้วจะได้คะแนนสูงถึง
เกณฑ์ ท่ีกําหนดไว้ก็ตาม 
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แนวตรวจกระทู้ธรรม 
สําหรับกรรมการพิจารณาให้คะแนน 

 
๑. แต่งไดต้ามกําหนด 
๒. อ้างกระทู้ได้ตามกฎ 
๓. เช่ือมกระทู้ได้ดี 
๔. อธิบายความสมกับกระทู้ท่ีได้ตั้งไว้ 
๕. ใช้สํานวนสุภาพเรียบร้อย 
๖. ใช้ตัวสะกดการันต์ถูกเป็นส่วนมาก 
๗. สะอาดไม่เปรอะเป้ือน 
ขอให้กรรมการสนามหลวงแผนกธรรมได้ปฏิบัติให้ชอบด้วย

ระเบียบเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอบทุกประการ 
วิธีตรวจน้ีให้ใช้เฉพาะในการสอบธรรมสนามหลวง 

 

 สํานักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
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ปัญหาและเฉลยข้อสอบ 
นักธรรมช้ันตรี - โท - เอก 
ของสนามหลวงแผนกธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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ปัญหาวิชาเรียงความกระทู้ธรรม นักธรรมช้ันตรี 
สอบในสนามหลวง 

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

 

 

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ. 

ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย. 
 

ขุ. ธ. ๒๕/๑๘.   ขุ. ชา. ตึส. ๒๗/๕๒๔. 

-------------------- 

 แต่งอธิบายให้สมเหตุสมผล อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบด้วย ๑ ข้อ 
และบอกช่ือคัมภีร์ท่ีมาแห่งสุภาษิตน้ันด้วย สุภาษิตท่ีอ้างมาน้ันต้องเรียงเช่ือม
ความให้สนิทติดต่อสมเร่ืองกับกระทู้ตั้ง. 
 ช้ันน้ี กําหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๒ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป 
 

ให้เวลา ๓  ช่ัวโมง 
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ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมช้ันตรี 
สอบในสนามหลวง 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 
 
 

๑.  สติแปลว่าอะไร ? เพราะเหตุไรจึงช่ือว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก ? 
ตอบ สติ แปลว่า ความระลึกได้ฯ 
 เพราะอุดหนุนให้สําเร็จกิจในทางท่ีดีฯ 

๒. พบงูพิษแล้วสะดุ้งกลัวว่าจะถูกกัด จัดเป็นโอตตัปปะได้หรือไม่ ?  
 เพราะเหตุใด ? 
ตอบ ไม่ได้ฯ 
 เพราะโอตตัปปะ หมายความว่าความเกรงกลัวต่อบาปฯ 

๓. พระธรรมคืออะไร ? มีคุณต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร ? 
ตอบ พระธรรมคือคําส่ังสอนของพระพุทธเจ้าฯ 
  มีคุณ คือย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในท่ีชั่วฯ 
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๔. มูลเหตุทีท่ําให้บุคคลทําความช่ัวเรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? 
ตอบ เรียกว่า อกุศลมูล หมายถึงรากเหง้าของอกุศลฯ 
  มี ๓ คือ 
   ๑. โลภะ อยากได้ 
   ๒. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา 
   ๓. โมหะ หลงไม่รู้จริงฯ 

๕.  ธาตุ ๔ คืออะไรบ้าง ? ฟันจัดเป็นธาตุอะไร ? 
ตอบ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลมฯ 
 เป็นธาตุดินฯ 

๖. ขันธ์ ๕ ได้แก่อะไรบ้าง ? สังขารขันธ์จัดเป็นรูปหรือนาม ? 
ตอบ ได้แก่ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ และวิญญาณขันธ์ ฯ 
 จัดเป็นนามฯ 

๗. โลกธรรม ๘ คืออะไรบ้าง? 
ตอบ คือ มีลาภ ๑ ไม่มีลาภ ๑ 
  มียศ ๑ ไม่มียศ ๑ 
  นินทา ๑ สรรเสริญ ๑ 
  สุข ๑ ทุกข์ ๑ฯ 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

คิหิปฏิบัต ิ

๘. บุตรธิดาพึงปฏิบัตติ่อมารดาบิดาอย่างไร ? 
ตอบ พึงปฏิบัติอย่างน้ี 
   ๑. ท่านได้เล้ียงมาแล้ว เล้ียงท่านตอบ 
   ๒. ทํากิจของท่าน 
   ๓. ดํารงวงศ์สกุล 
   ๔. ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก 
   ๕. เม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว ทําบุญอุทิศให้ท่านฯ 

๙. มิตรแท้ที่ควรคบ มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ? 
ตอบ มี ๔ ประเภทฯ 
 คือ ๑. มิตรมีอุปการะ 
   ๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ 
   ๓. มิตรแนะประโยชน์ 
   ๔. มิตรมีความรักใคร่ฯ 

๑๐. ศีลที่คฤหัสถ์ควรรักษาเป็นนิตย์ คือศีลอะไร ? ได้แก่อะไรบ้าง ? 
ตอบ คือ ศีล ๕ฯ 
 ได้แก่ ๑. เว้นจากทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 
    ๒. เว้นจากถือเอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 
   ๓. เว้นจากประพฤติผิดในกาม 
   ๔. เว้นจากพูดเท็จ 
   ๕. เว้นจากดื่มนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นท่ีตั้งแห่งความ
    ประมาทฯ 

 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 



๖ 
 

 
 
 

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมช้ันตรี 
สอบในสนามหลวง 

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 

๑. คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ? 
ตอบ แบ่งเป็น ๔ วรรณะฯ 
 คือ วรรณะกษัตริย์ วรรณะพราหมณ์ วรรณะแพศย์ และวรรณะศูทรฯ 

๒.  เจ้าชายสิทธัตถะ อุบัติข้ึนในวรรณะใด ? เป็นชนชาติใด ? 
ตอบ  วรรณะกษัตริย์ฯ  
  เป็นชนชาติอริยกะฯ 

๓. พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา ปรินิพพาน 
 และถวายพระเพลิงในวันใด ? 
ตอบ ประสูติในวันเพ็ญเดือน ๖ 
 ตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน ๖ 
 แสดงปฐมเทศนาในวันเพ็ญเดือน ๘ 
 ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน ๖ 
 ถวายพระเพลิงในวันอัฏฐมีแรม ๘ คํ่าเดือน ๖ฯ 
 
 
 



๗ 
 

๔.  อสิตดาบสกล่าวทํานายพระมหาบุรุษว่าอย่างไร ? 
ตอบ ว่ามีคติเป็น ๒ คือ 
 ถ้าอยู่ครองฆราวาส จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
 ถ้าออกบวช จักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ 

๕. เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบรรพชา ? 
ตอบ ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ (เทวทูต ๔) ฯ 

๖.  พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยว่าจะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ก่อน
เพราะเหตุไร ? 

ตอบ เพราะทรงระลึกถึงอุปการคุณของปัญจวัคคีย์ ว่าได้เป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์
 เม่ือคร้ังทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาฯ 

๗. สังเวชนียสถาน ๔ ตําบล เป็นสถานที่ให้ระลึกถึงเหตุการณ์สําคัญ
 อะไรบ้าง ? 
ตอบ เหตุการณ์ท่ีพระพุทธองค์ 
   ๑. ประสูติ 
   ๒. ตรัสรู้ 
   ๓. ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นคร้ังแรก 
   ๔. เสด็จปรินิพพานฯ 

๘. ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ และก่อน
 ปรินิพพาน ? 
ตอบ ก่อนตรัสรู้ คือนางสุชาดา 
 ก่อนปรินิพพาน คือนายจุนทกัมมารบุตรฯ 
 
 



๘ 
 

ศาสนพิธี 
 

๙. ปาฏิบุคลิกทานและสังฆทาน ต่างกันอย่างไร ? 
ตอบ ปาฏิบุคลิกทาน คือทานท่ีถวายเจาะจงเฉพาะรูปน้ันรูปน้ี 
 สังฆทาน คือทานท่ีถวายไม่เจาะจงรูปใดมอบเป็นของกลางให้สงฆ์ 
 จัดเฉล่ียกันใช้สอยเองฯ 

๑๐. การแสดงความเคารพพระ มีกี่วิธี ? อะไรบ้าง ? 
ตอบ มี ๓ วิธีฯ 
 คือ ๑. ประนมมือ ในบาลีเรียกว่า ทําอัญชลี 
   ๒. ไหว้ ในบาลีเรียกว่า นมัสการ 
   ๓. กราบ ในบาลีเรียกว่า อภิวาทฯ 
 
 

 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 
 
 
 

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมช้ันตรี 
สอบในสนามหลวง 

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 

๑. กิจที่บรรพชิตไม่ควรทํามีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? 
ตอบ มี ๔ อย่างฯ 
  คือ ๑. เสพเมถุน ๒. ลักของเขา 
   ๓. ฆ่าสัตว์  ๔. พูดอวดคุณพิเศษท่ีไม่มีในตนฯ 

๒. อาบัติคืออะไร ? ว่าโดยช่ือมีอะไรบ้าง ? 
ตอบ อาบัติ คือโทษท่ีเกิดเพราะความละเมิดในข้อท่ีพระพุทธเจ้าห้ามฯ 
 มี ๑. ปาราชิก ๒. สังฆาทิเสส  ๓. ถุลลัจจัย 
  ๔. ปาจิตตีย์ ๕. ปาฏิเทสนียะ ๖. ทุกกฏ 
  ๗. ทุพภาสิตฯ 

๓. สิกขาคืออะไร ? มีอะไรบ้าง ? 
ตอบ คือข้อท่ีภิกษุต้องศึกษาฯ 
  มี ๑. ศีล ความรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 
   ๒. สมาธิ ความรักษาใจม่ัน 
   ๓. ปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขารฯ 

 



๑๐ 
 

๔. ภิกษุทําคนอ่ืนให้ถึงแก่ความตาย ต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ? 
ตอบ ถ้าไม่จงใจ ไม่ต้องอาบัติ แต่ถ้าจงใจประสงค์จะให้เขาตาย ต้องอาบัติ
 ปาราชิกฯ 

๕. ภิกษุมีความกําหนัดจับตอ้งอนุปสัมบัน ต้องอาบัตอิะไร ? 
ตอบ จับต้องอนุปสัมบันท่ีเป็นหญิง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 
  จับต้องอนุปสัมบันท่ีเป็นบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
  จับต้องอนุปสัมบันท่ีเป็นชาย ต้องอาบัติทุกกฏฯ 

๖. เภสัช ๕ ได้แก่อะไรบ้าง ? 
ตอบ ได้แก่ เนยใส เนยข้น นํ้ามัน นํ้าผ้ึง นํ้าอ้อยฯ 

๗. ภิกษุนําเก้าอ้ีของสงฆ์ไปใช้ในที่แจ้ง เมื่อหลีกไปจากที่นั้น พึงปฏิบัติ
 อย่างไร ? ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างน้ัน ต้องอาบัติอะไร ? 
ตอบ พึงเก็บเอง หรือใช้ให้ผู้อ่ืนเก็บ หรือมอบหมายแก่ผู้อ่ืนฯ 
 ต้องอาบัติปาจิตตีย์ฯ 

๘. เสขิยวัตร คืออะไร ? ภิกษุละเมิดต้องอาบัติอะไร ? 
ตอบ คือวัตรท่ีภิกษุจะต้องศึกษาฯ 
 ต้องอาบัติทุกกฏฯ 

๙. ในการรับบิณฑบาต ภิกษุพึงปฏิบัติอย่างไรจึงถูกตอ้ง 
 ตามเสขิยวัตร ? จงตอบมาเพียง ๒ ข้อ 
ตอบ รับโดยเคารพแลดูแต่ในบาตร รับแกงพอสมควรแก่ข้าวสุก 
 รับแต่พอเสมอขอบปากบาตรฯ (เลือกตอบเพียง ๒ ข้อ) 
 
 



๑๑ 
 

๑๐. การเถียงกันด้วยเร่ืองอะไร จึงจัดเป็นวิวาทาธิกรณ์ ? 
ตอบ  การเถียงกันว่า ส่ิงน้ีเป็นธรรมเป็นวินัย ส่ิงน้ีไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยฯ 
 
 
 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันโท 
สอบในสนามหลวง 

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 อคฺคทายี  วรทายี เสฏฺฐทายี  จ  โย  นโร 
 ทีฆายุ  ยสวา  โหติ  ยตฺถ  ยตฺถูปปชฺชติ. 

 ผู้ให้ส่ิงที่เลิศ ให้ส่ิงที่ดี ให้ส่ิงที่ประเสริฐ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน  
มียศในภพที่ตนเกิด.  
 

                      (พุทฺธ)                     องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๕๖. 
------------------- 

 

 แต่งอธิบายเป็นทํานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบ 
ไม่น้อยกว่า ๒ ข้อ และบอกช่ือคัมภีร์ท่ีมาแห่งสุภาษิตน้ันด้วย ห้ามอ้าง
สุภาษิตซ้ําข้อกัน แต่จะซ้ําคัมภีร์ได้ ไม่ห้าม สุภาษิตท่ีอ้างมาน้ัน ต้องเรียง
เช่ือมความให้สนิทติดต่อสมเร่ืองกับกระทู้ตั้ง. 
 ช้ันน้ี กําหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๓ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป. 

------------------- 
 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 



๑๓ 
 

 

ปัญหาวิชาธรรม นักธรรมช้ันโท 
สอบในสนามหลวง 

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑.  สมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน มุ่งผลแห่งการปฏิบัติอย่างไร ? 

ตอบ  สมถกรรมฐานมุ่งผลคือความสงบใจ  
   วิปัสสนากรรมฐานมุ่งผลคือความเรืองปัญญา ฯ 

๒.  ราคะ โลภะ อิสสา กลิ่น รส อย่างไหนเป็นกิเลสกาม อย่างไหนเป็น 
 วัตถุกาม ? 

ตอบ  ราคะ โลภะ อิสสา เป็นกิเลสกาม 
    กล่ิน รส เป็นวัตถุกาม ฯ 

๓.  ความตริในฝ่ายช่ัว เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ? 

ตอบ  เรียกว่า อกุศลวิตก ฯ 
    มี  ๑. กามวิตก  ความตริในทางกาม 
        ๒. พยาบาทวิตก  ความตริในทางพยาบาท 
        ๓. วิหิงสาวิตก  ความตริในทางเบียดเบียน ฯ 
  
 
 



๑๔ 
 

๔.  กิเลส กรรม วิบาก ได้ช่ือว่า วัฏฏะ ที่แปลว่าความหมุนเวียน  
 อยากทราบว่าหมุนเวียน อย่างไร ? 

ตอบ  อย่างน้ี คือ กิเลสเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้ทํากรรม คร้ันทํากรรมแล้ว  
 ย่อมได้รับวิบากแห่งกรรม เม่ือได้รับวิบาก กิเลสเกิดขึ้นอีก วนกันไป
 อย่างน้ี ฯ 

๕.  พระอริยบุคคล ๔ ได้แก่ใครบ้าง ? พระอริยบุคคลประเภทใด 
 ละอวิชชาได้เด็ดขาด ? 

ตอบ  ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ ฯ 
   พระอรหันต์ละอวิชชาได้เด็ดขาด ฯ 

๖.  มาร ๕ คืออะไรบ้าง ? ปัญจขันธ์ ได้ช่ือว่าเป็นมารเพราะเหตุไร ? 

ตอบ  คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร และ เทวปุตตมาร ฯ 
   เพราะปัญจขันธ์นั้น บางทีทําความลําบากให้ อันเป็นเหตุเบ่ือหน่าย  
 จนถึงฆ่าตัวตายเสียเองก็มี ฯ 

๗. คนมีปกติรักสวยรักงาม จัดเป็นจริตอะไร ? จะพึงแก้ได้ด้วยการพิจารณา
 กรรมฐานข้อใดได้บ้าง ?  

ตอบ  จัดเป็นราคจริต ฯ 
 จะพึงแก้ได้ด้วยการพิจารณากายคตาสติ หรือ อสุภกรรมฐาน ฯ 

๘.  อนุสัย หมายถึงกิเลสประเภทใด ? ได้ช่ือเช่นน้ันเพราะเหตุไร ? 

ตอบ  หมายถึง กิเลสอย่างละเอียดท่ีนอนเน่ืองอยู่ในสันดาน ฯ  
   เพราะกิเลสชนิดน้ี บางทีไม่ปรากฏ แต่เม่ือมีอารมณ์มาย่ัว ย่อมเกิดขึ้น
 ในทันใด ฯ 



๑๕ 
 

๙.  พระสงฆ์ปฏิบัติอย่างไร จึงได้ช่ือว่า อุชุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง ? 

ตอบ คือ ไม่ปฏิบัติลวงโลก ไม่มีมายาสาไถย ประพฤติตรงๆ ต่อพระศาสดา
 และเพ่ือนสาวกด้วยกัน ไม่อําพรางความในใจ ไม่มีแง่มีงอน ฯ 

๑๐.  ธุดงค์ ท่านบัญญัตไิว้เพ่ือประโยชน์อะไร ? ภิกษุผู้ถือบิณฑบาต 
 เป็นวัตรอย่างเคร่ง ท่านให้ถือปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ เพ่ือเป็นอุบายขัดเกลากิเลส และเป็นไปเพ่ือความมักน้อยสันโดษ ฯ  
   อย่างเคร่ง เม่ือเลิกบิณฑบาต น่ังลงแล้ว แม้มีผู้มาใส่บาตรอีก ก็ไม่รับ ฯ 
 
 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

ปัญหาวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมช้ันโท 
สอบในสนามหลวง 

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑.   พุทธบุคคล มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ? 

ตอบ มี ๓ ประเภท ฯ    
    คือ  ๑. สัมมาสัมพุทธะ ตรัสรู้เองโดยชอบ และสอนผู้อ่ืนให้รู้ตามได้ด้วย   
        ๒. ปัจเจกพุทธะ ตรัสรู้เฉพาะตน แต่ไม่สามารถสอนผู้อ่ืนให้รู้ตามได้ 
         ๓. อนุพุทธะ ตรัสรู้ตาม คือมีพระพุทธเจ้าส่ังสอนจึงรู้ตามได้ และ
       สามารถสอนผู้อ่ืนให้กระทําตามด้วย ฯ 

๒.  โกณทัญญพราหมณ์ มีเหตุจูงใจอะไร จึงได้ออกบวชตามพระมหาบุรุษ ? 

ตอบ เพราะเคยเข้าร่วมทํานายพระลักษณะของพระมหาบุรุษโดยเช่ือม่ันว่า
  จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน จึงออกบวชตามด้วยหวังว่า  
  เม่ือพระมหาบุรุษตรัสรู้แล้วจักทรงเทศนาโปรดตนให้รู้ตาม ฯ 
 
 
 



๑๗ 
 

๓.  พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาแก่ใครเป็นคนแรก ? อนุปุพพีกถาน้ัน
 กล่าวถึงเร่ืองอะไร ? 

ตอบ แสดงแก่ยสกุลบุตรเป็นคนแรก  ฯ 
   กล่าวถึงทานการให้ ศีลความรักษากายวาจาให้เรียบร้อย สวรรค์คือ
 กามคุณอันเลิศท่ีบุคคลจะพึงได้ พึงถึงด้วยกรรมอันดี คือทาน และศีล 
 โทษแห่งกาม และอานิสงส์แห่งความออกไปจากกาม ฯ 

๔.  พระชฎิล ๓ พ่ีน้อง มีช่ือว่าอะไรบ้าง ? ได้บรรลุพระอรหัตเพราะฟัง 
 พระธรรมเทศนาช่ืออะไร ? 

ตอบ พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ ฯ 
   ฟังอาทิตตปริยายสูตร ฯ 

๕.  พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรคู่กับพระโมคคัลลานะโดยตรัส
 อุปมาว่าอย่างไร ? 

ตอบ  ตรัสอุปมาว่า พระสารีบุตร เปรียบเหมือน มารดาผู้ให้ทารกเกิด  
 พระโมคคัลลานะ เปรียบเหมือน นางนมผู้เล้ียงทารกน้ันท่ีเกิดแล้ว ฯ 

๖.  พระสาวกองค์ใด เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างย่ิง ? ท่านทําใจอย่างไร ? 

ตอบ พระมหากัสสปะ ฯ  
    ทําใจอย่างน้ี คือ เม่ือแสวงหาไม่ได้ ก็ไม่สะดุ้งตกใจ เม่ือแสวงหาได้แล้ว 
 ก็ไม่กําหนัดยินดีในปัจจัย ๔ น้ัน ฯ 
 
 



๑๘ 
 

๗.  พระสาวกผู้ได้รับการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นองค์แรก
 คือใคร ? ท่านได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย 
 อย่างไร ? 

ตอบ พระราธะ ฯ 
   ได้รับยกย่องว่า เลิศกว่าภิกษุท้ังหลายผู้มีปฏิภาณ คือญาณแจ่มแจ้ง 
 ในธรรมเทศนา ฯ 

๘.  สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ? ได้บรรลุพระอรหัต
 เพราะฟังธรรมจากใคร ? 

ตอบ สามเณรราหุล ฯ 
   จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ 

ศาสนพิธี 

๙.  จงให้ความหมายของคําต่อไปน้ี การเข้าพรรษา การออกพรรษา ? 

ตอบ การเข้าพรรษา หมายถึง การท่ีภิกษุผูกใจว่าจะอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง
 ตลอดเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน ไม่ไปค้างแรมให้ล่วงราตรีในท่ีแห่งอ่ืน
 ระหว่างผูกใจน้ันเว้นแต่ไปด้วยสัตตาหกรณียะ ฯ 
   การออกพรรษา หมายถึ ง  กาล ท่ี ส้ิน สุด กํ าหนดอ ยู่ จํ าพรรษา 
 ของ ภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ มีพิธีเป็นสังฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะ เรียก
 โดยภาษาพระวินัยว่า ปวารณากรรม คือการทําปวารณาของสงฆ์ผู้อยู่
 ร่วมกันตลอดเวลา ๓ เดือน ฯ 
 
 
 



๑๙ 
 

๑๐. วันธรรมสวนะ คือวันอะไร ? ทรงอนุญาตให้มีในวันใดบ้าง ? 

ตอบ คือ วันกําหนดประชุมฟังธรรม หรือท่ีเรียกว่า “วันพระ” ฯ   
   ในวัน ๘ คํ่า และวัน ๑๔ คํ่า หรือ ๑๕ คํ่าของปักษ์ท้ังข้างขึ้นและ
 ข้างแรม ฯ 
 

 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
ปัญหาวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมช้ันโท 

สอบในสนามหลวง 
วันพฤหัสบดีที ่๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

๑.  อภิสมาจารคืออะไร ? ภิกษุผู้ไม่เอ้ือเฟ้ือในอภิสมาจารมีโทษ 
 อย่างไรบ้าง ? 

ตอบ คือขนบธรรมเนียมอันดีงามของภิกษุ ฯ 
   มีโทษปรับอาบัติถุลลัจจัยเป็นอย่างสูง แต่มีน้อย ส่วนมากปรับอาบัติ
 ทุกกฏเป็นพ้ืน ฯ 

๒.  บาตรที่ทรงอนุญาตมีกี่ชนิด ? อะไรบ้าง ? 

ตอบ มี ๒ ชนิด ฯ 
   คือ ๑. บาตรดินเผา  ๒. บาตรเหล็ก ฯ  

๓.  คําว่า ถือนิสัย หมายความว่าอะไร ? 

ตอบ หมายความว่า ยอมตนอยู่ในความปกครองของพระเถระผู้มีคุณสมบัติ 
 ควรปกครองตนได้ ยอมตนให้ท่านปกครองพ่ึงพิงพํานักอาศัยท่าน ฯ 
 
 



๒๑ 
 

๔.  วัตถุอนามาส คืออะไร ? ภิกษุจับต้องวัตถุอนามาสน้ัน ต้องอาบัติ
 อะไรบ้าง ? 

ตอบ คือ ส่ิงท่ีภิกษุไม่ควรจับต้อง ฯ 
   ภิกษุจับต้องมาตุคาม เป็นอาบัติสังฆาทิเสส ถุลลัจจัย และทุกกฏ  
 ตามประโยค จับต้องบัณเฑาะก์ ด้วยความกําหนัด เป็นอาบัติถุลลัจจัย 
 นอกน้ันเป็นวัตถุแห่งอาบัติทุกกฏท้ังหมด ฯ 

๕. วัตรอันภิกษุควรประพฤติในคําว่า วัตตสัมปันโน น้ันคืออะไรบ้าง ? 

ตอบ คือ  ๑. กิจวัตร  ว่าด้วยกิจอันควรทํา 
        ๒. จริยาวัตร ว่าด้วยมารยาทอันควรประพฤต ิ
        ๓. วิธิวัตร  ว่าด้วยแบบอย่าง ฯ 

๖.  การลุกยืนข้ึนรับ เป็นกิจที่ผู้น้อยพึงทําแก่ผู้ใหญ่ จะปฏิบัติอย่างไร
 จึงไม่ขัดต่อพระวินัย ? 

ตอบ น่ังอยู่ในสํานักผู้ใหญ่ ไม่ลุกรับผู้น้อยกว่าท่าน น่ังเข้าแถวในบ้าน  
 เข้าประชุมสงฆ์ในอาราม ไม่ลุกรับท่านผู้ใดผู้หน่ึง ฯ 

๗.  สัตตาหกรณียะ คืออะไร ? มีวิธีปฏิบตัิอย่างไร ? 

ตอบ คือการหลีกไปในระหว่างอยู่จําพรรษาด้วยกรณียธุระและกลับมา
 ภายใน ๗ วัน ฯ  
   ให้ผูกใจว่าจะกลับมาภายใน ๗ วัน ฯ 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๘. กําลังสวดพระปาฏิโมกข์อยู่ หากมีภิกษุอ่ืนเข้ามา จะปฏิบัติอย่างไร ? 

ตอบ ปฏิบัติอย่างน้ี คือ ถ้าภิกษุผู้เข้ามาใหม่มากกว่าภิกษุผู้ชุมนุมต้องสวด 
 ตั้งต้นใหม่ ถ้าเท่ากันหรือน้อยกว่า ส่วนท่ีสวดไปแล้วก็ให้เป็นอันสวด
 แล้ว ให้เธอผู้มาใหม่ฟังส่วนท่ียังเหลือต่อไป ฯ 

๙. อเนสนาได้แก่อะไร ? มีอะไรบ้าง ? 

ตอบ อเนสนาได้แก่ กิริยาแสวงหาเล้ียงชีพในทางไม่สมควร ฯ 
   แสดงโดยเค้ามี ๒ อย่าง คือ 
      ๑. การแสวงหาเป็นโลกวัชชะ มีโทษทางโลก 
      ๒. การแสวงหาเป็นปัณณัตติวัชชะ มีโทษทางพระบัญญัติ ฯ 

๑๐.  ภัณฑะของภิกษุผู้มรณภาพ จะตกเป็นของใคร ? ภิกษุผู้อุปัฏฐาก 
 จะถือเอาด้วยวิสาสะ ได้หรือไม่ ? จงอธิบาย 

ตอบ ตกเป็นของสงฆ์ ฯ 
   ไม่ได้ เพราะการจะถือเอาด้วยวิสาสะ ต้องถือเอาในเวลาท่ีเจ้าของ
 ภัณฑะยังมีชีวิตอยู่ ฯ 
 
 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมช้ันเอก 
สอบในสนามหลวง 

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

ปรสฺส  วา  อตฺตโน  วาปิ  เหตุ 
น  ภาสติ  อลิกํ  ภูริปญฺโญ 
โส  ปูชิโต  โหติ  สภาย  มชฺเฌ 
ปจฺฉาปิ  โส  สุคติคามิ  โหติ. 

 ผู้มีภูมิปัญญา  ย่อมไม่พูดพล่อยๆ เพราะเหตุแห่งคนอ่ืนหรือตนเอง 
ผู้นั้นย่อมมีผู้บูชาในท่ามกลางชุมชน  แม้ภายหลังเขาย่อมไปสู่สุคติ. 
 

  (มโหสธโพธิสตฺต)  ขุ. ชา. วีสติ. ๒๗/๔๒๗. 
------------------- 

 แต่งอธิบายเป็นทํานองเทศนาโวหาร อ้างสุภาษิตอ่ืนมาประกอบ 
ไม่น้อยกว่า ๓ ข้อ และบอกช่ือคัมภีร์ท่ีมาแห่งสุภาษิตน้ันด้วยห้ามอ้าง
สุภาษิตซ้ําข้อกัน แต่จะซ้ําคัมภีร์ได้ ไม่ห้าม สุภาษิตท่ีอ้างมาน้ัน ต้องเรียง
เช่ือมความให้สนิทติดต่อสมเร่ืองกับกระทู้ตั้ง. 
 ช้ันน้ี กําหนดให้เขียนลงในใบตอบ ตั้งแต่ ๔ หน้า (เว้นบรรทัด) ขึ้นไป. 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 



๒๔ 
 

 
 
 

ปัญหาวิชาธรรม นักธรรมช้ันเอก 
สอบในสนามหลวง 

วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๑.  อนิจจตา ความไม่เที่ยงแห่งสังขาร กําหนดรู้ในทางง่ายได้ด้วย
 อาการอย่างไร ? 

ตอบ  ด้วยความเกิดขึ้นในเบ้ืองต้น และความส้ินในเบ้ืองปลาย ฯ 

๒.  คําว่า มาร และ บ่วงแห่งมาร หมายถึงอะไร ? 

ตอบ  คําว่า มาร หมายถึงกิเลสกาม คือเจตสิกอันเศร้าหมอง ได้แก่ ตัณหา 
 ราคะ และอรติ เป็นต้น 
    คําว่า บ่วงแห่งมาร หมายถึงวัตถุกาม ได้แก่ รูป เสียง กล่ิน รส  
 และโผฏฐัพพะ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

๓.  ไวพจน์แห่งวิราคะ ได้แก่อะไรบ้าง ? เลือกตอบมา ๕ อย่าง 

ตอบ  ได้แก่  
 มทนิมฺมทโน  แปลว่า  ธรรมยังความเมาให้สร่าง 
         ปิปาสวินโย   แปลว่า  ความนําเสียซึ่งความกระหาย 
         อาลยสมุคฺฆาโต  แปลว่า  ความถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัย   
         วฏฺฏูปจฺเฉโท  แปลว่า  ความเข้าไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ 
         ตณฺหกฺขโย  แปลว่า  ความส้ินแห่งตัณหา 
 วิราโค  แปลว่า  ความส้ินกําหนัด 
         นิโรโธ  แปลว่า  ความดับ 
         นิพฺพานํ  แปลว่า  ธรรมชาติหาเคร่ืองเสียบแทงมิได้ ฯ 

๔.  สันติ ความสงบ หมายถึงสงบอะไร ? ผู้มุ่งสันติสุขอย่างแท้จริง 
 ท่านสอนให้ละอะไร ? 

ตอบ  หมายถึง สงบกาย วาจา ใจ ฯ 
     ท่านสอนให้ละโลกามิส คือ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  
 อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าชอบใจ ฯ 

๕.  สอุปาทิเสสนิพพาน กับ อนุปาทิเสสนิพพาน ต่างกันอย่างไร ? 

ตอบ  ต่างกัน คือ สอุปาทิเสสนิพพาน เป็นความดับกิเลสท่ียังมีเบญจขันธ์
 เหลือ  
    ส่วนอนุปาทิเสสนิพพาน เป็นความดับกิเลสท่ีไม่มีเบญจขันธ์เหลือ ฯ 

๖.  อบาย คืออะไร ? ในอรรถกถาแจกไว้เป็น ๔ อย่าง อะไรบ้าง ? 

ตอบ  คือโลกที่ปราศจากความเจริญ ฯ  



๒๖ 
 

    มีนิรยะ ติรัจฉานโยนิ ปิตติวิสยะ อสุรกาย ฯ 

๗.  สติปัฏฐาน ๔ คืออะไรบ้าง ? การกําหนดลมหายใจเข้าออก  
 ช่ือว่าเจริญสติปัฏฐาน ข้อไหน ? 

ตอบ คือกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  
 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน และธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฯ 
    ช่ือว่าเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฯ 

๘.  ในพระพุทธคุณ ๙ ประการน้ัน ส่วนไหนเป็นเหตุ ส่วนไหนเป็นผล ? 
 เพราะเหตุไร ? 

ตอบ  พระพุทธคุณ ส่วนอัตตสมบัติ เป็นเหตุ ส่วนปรหิตปฏิบัติ เป็นผล ฯ 
    เพราะทรงบริบูรณ์ด้วยพระพุทธคุณส่วนอัตตสมบัติก่อนแล้วจึงทรง
 บําเพ็ญพุทธกิจ ให้สําเร็จประโยชน์แก่เวไนยสัตว์ ฯ 

๙.  วิปัลลาสคืออะไร ? วัตถุที่วิปัลลาส มีอะไรบ้าง ? 

ตอบ  คือ กิริยาท่ีถือเอาโดยอาการวิปริตผิดจากความจริง ฯ 
    มี ๔ อย่าง คือ 
      ๑. วิปัลลาสในของท่ีไม่เท่ียงว่าเท่ียง 
      ๒. วิปัลลาสในของท่ีเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 
      ๓. วิปัลลาสในของท่ีไม่ใช่ตนว่าเป็นตน 
      ๔. วิปัลลาสในของท่ีไม่งามว่างาม ฯ 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

๑๐.  ผู้เจริญมหาสติปัฏฐาน ต้องประกอบด้วยธรรมใดบา้ง จึงจะกําจัด
 อภิชฌาและโทมนัสออกได้ ? 

ตอบ  ต้องประกอบด้วยธรรม ๓ คือ 
       ๑. อาตาปี มีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน 
       ๒. สัมปชาโน รู้ท่ัวพร้อม 
       ๓. สติมา มีสติ ฯ 

 
 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 

ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรมช้ันเอก 
สอบในสนามหลวง 

วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

๑.  พุทธานุพุทธประวัติ ให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาทางใดบ้าง ? จงอธิบาย 
 พอได้ใจความ 

ตอบ  ๑. ทางประวัติศาสตร์ เช่นความเป็นไปของบ้านเมืองในคร้ังพุทธกาล 
     และลัทธิธรรมเนียมของประชาชนในสมัยน้ัน 
     ๒. ทางจรรยาของพระพุทธเจ้า และจรรยาของเหล่าพระอริยสาวก 
     ๓. ทางธรรมวินัยท่ีปรากฏในตํานานและความเป็นมาแห่งศาสนธรรม 
     พร้อมท้ังตัวอย่างการบํารุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ฯ 

๒.  อาสยะ และ ปโยคะ ในสัตตูปการสัมปทา หมายถึงอะไร ? 

ตอบ  อาสยะ หมายถึง ความมีพระหฤทัยเยือกเย็นด้วยความกรุณา 
 ปรารถนาคุณประโยชน์อยู่เป็นนิตย์ แม้ในบุคคลท่ีทําผิดต่อพระองค์ 
 มีพระเทวทัตเป็นต้น ก็ยังทรงกรุณา 
    ปโยคะ หมายถึง ความมีพระหฤทัยมิได้มุ่งหวังต่ออามิส เทศนา 
 ส่ังสอนสัตว์ ด้วยข้อปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ฯ 
 



๒๙ 
 

๓.  หลังจากตรัสรู้แล้ว ขณะพิจารณาปฏิจจสมุปบาท พระพุทธเจ้า
 ทรงเปล่งอุทาน ในยามสุดท้ายว่าอย่างไร ? 

ตอบ ทรงเปล่งอุทานว่า เ ม่ือใดธรรมท้ังหลายปรากฏแก่พราหมณ์ 
 ผู้มีเพียรเพ่งอยู่ เม่ือน้ันพราหมณ์น้ัน ย่อมกําจัดมารและเสนามาร 
 เสียได้ ดุจพระอาทิตย์อุทัย กําจัดมืดให้สว่างฉะน้ัน ฯ 

๔.  โอวาทปาฏิโมกข์ทรงแสดงที่ไหน ? มีใจความย่อว่าอย่างไร ? 

ตอบ ท่ีวัดเวฬุวนาราม กรุงราชคฤห์ ฯ 
   ใจความย่อว่า ไม่ทําบาปท้ังปวง ทํากุศลให้ถึงพร้อม ทําใจให้บริสุทธ์ิ ฯ 

๕.  พระอัสสชิแสดงธรรมแก่อุปติสสปริพาชกมีความว่าอย่างไร ? 
 และมีผลอย่างไร ?   

ตอบ  มีความว่า ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุของธรรมน้ัน 
 และความดับแห่งธรรมน้ัน พระศาสดาทรงสอนอย่างน้ี ฯ 
     มีผล คือ อุปติสสปริพาชกได้ดวงตาเห็นธรรมว่า ส่ิงใดส่ิงหน่ึงมีความ
 เกิดขึ้น เป็นธรรมดา ส่ิงน้ันท้ังหมดมีความดับเป็นธรรมดา ฯ 

๖.  ธรรมุเทศ ๔ ข้อ ที่พระรัฐบาลแสดงแก่พระเจ้าโกรัพยะ มีใจความว่า
 อย่างไรบ้าง ? 

ตอบ ว่า ๑.  โลกคือหมู่สัตว์ อันชราเป็นผู้นํา นําเข้าไปใกล้ ไม่ย่ังยืน  
        ๒.  โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่จําเพาะตน  
        ๓.  โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของตน จําต้องละทิ้งส่ิงทั้ง
   ปวงไป   
        ๔.  โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอ่ิม เป็นทาสแห่ง
   ตัณหา ฯ 



๓๐ 
 

๗.  พระพุทธโอวาท ๓ ข้อ ที่ทรงประทานแก่พระมหากัสสปะ 
 ว่าอย่างไรบ้าง ? 

ตอบ  พระโอวาท ๓ ข้อว่าดังน้ี 
      ๑.  กัสสปะ ท่านพึงศึกษาว่าเราจักเข้าไปตั้งความละอายและความ 
  ยําเกรงไว้ในภิกษุท้ังท่ีเป็นผู้เฒ่า ท้ังท่ีเป็นผู้ใหม่ ท้ังท่ีเป็นปาน
  กลางอย่างแรงกล้า 
      ๒.  เราจักฟังธรรมอันใดอันหน่ึงซึ่งประกอบด้วยกุศล เราจักเง่ียโสต
  ฟังธรรมน้ัน พิจารณาเน้ือความ 
      ๓.  เราจักไม่ละสติเป็นไปในกาย คือพิจารณากายเป็นอารมณ์ ฯ 

๘.  พระอานนท์พุทธอุปัฏฐากได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่า  
 เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง ? 

ตอบ  ด้วยคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ 
      ๑. เป็นพหูสูต      
  ๒. มีสติ    
  ๓. มีคติ       
  ๔. มีธิติ    
  ๕. เป็นพุทธอุปัฏฐาก ฯ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

๙.  ภิกษุณีผู้มีช่ือต่อไปน้ีได้รับเอตทัคคะในทางไหน ? 
     ก. พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี  
     ข. พระนางเขมาเถรี   
     ค. พระนางอุบลวัณณาเถรี            
     ง. พระนางปฏาจาราเถรี   
     จ. พระนางธัมมทินนาเถรี ฯ 

ตอบ  ก. ได้รับเอตทัคคะในทางรัตตัญญู  
  ข. ได้รับเอตทัคคะในทางมีปัญญา 
  ค. ได้รับเอตทัคคะในทางมีฤทธ์ิ   
  ง. ได้รับเอตทัคคะในทางทรงวินัย 
  จ. ได้รับเอตทัคคะในทางธรรมกถึกฯ 

๑๐.  การทําสังคายนาคร้ังแรก ใครทําหน้าที่ปุจฉาและวิสัชนา ?  
 และทําที่ไหน ? 

ตอบ  พระมหากัสสปะทําหน้าท่ีปุจฉา 
     พระอุบาลีทําหน้าท่ีวิสัชนาพระวินัย 
     พระอานนท์ทําหน้าท่ีวิสัชนาพระสูตรและพระอภิธรรม ฯ 
     ณ ถ้ําสัตตบรรณคูหา ฯ 
 
 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมช้ันเอก 
สอบในสนามหลวง 

วันพฤหัสบดีที ่๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

๑.  มูลเหตุทีท่ําให้เกิดสังฆกรรมมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? 

ตอบ  มี ๒ อย่าง ฯ 
  คือ ๑. มีภิกษุบริษัทเพ่ิมจํานวนมากขึ้น 
      ๒. มีพระพุทธประสงค์เพ่ือให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการบริหารหมู่คณะ ฯ   

๒.  สงฆ์ผู้จะให้การอุปสมบทแก่กุลบุตร ในพระวินัยมีกําหนดจํานวน
 ภิกษุไว้อย่างไร ? ถ้าไม่ครบตามจํานวนน้ัน จัดเป็นวิบัติอะไร ?   

ตอบ   มีกําหนดอย่างน้ี คือ ในมัธยมชนบท ๑๐ รูปเป็นอย่างต่ํา  
 ในปัจจันตชนบท ๕ รูป เป็นอย่างต่ํา ฯ 
   จัดเป็นปริสวิบัติ ฯ 

๓.  สีมามีกี่ประเภท ? วิสุงคามสีมา จัดเข้าในประเภทไหน ? 

ตอบ  มี ๒ ประเภท คือ พัทธสีมา อพัทธสีมา ฯ 
     วิสุงคามสีมา เม่ือสงฆ์ยังไม่ผูก จัดเป็นอพัทธสีมา คร้ันสงฆ์ผูกแล้ว 
 จัดเป็นพัทธสีมา ฯ 



๓๓ 
 

๔.  ภิกษุผู้ควรได้รับสมมติให้เป็นภัตตุทเทสกะ ต้องประกอบด้วย
 คุณสมบัติอะไรบ้าง ? 

ตอบ  ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังน้ี คือ   
      ๑. เว้นอคติ ๔ คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ ภยาคติ 
      ๒. รู้จักภัตรท่ีควรแจกหรือมิควรแจก 
      ๓. รู้จักลําดับท่ีพึงแจก ฯ 

๕.  กรานกฐิน ได้แก่การทําอย่างไร ? 

ตอบ  ได้แก่ เม่ือมีผ้าเกิดขึ้นแก่สงฆ์ในเดือนท้ายฤดูฝน พอจะทําเป็นไตร
 จีวรผืนใดผืนหน่ึงได้ สงฆ์พร้อมใจกันยกให้แก่ภิกษุรูปหน่ึง ผู้เหมาะสม 
 ภิกษุผู้ได้รับผ้าน้ัน นําไปทําเป็นจีวรผืนใดผืนหน่ึง ให้แล้วเสร็จ ในวันน้ัน 
 แล้วมาบอกแก่ภิกษุผู้ยกผ้าน้ันให้ เพ่ืออนุโมทนา ภิกษุเหล่าน้ัน
 อนุโมทนา ท้ังหมดน้ี คือ กรานกฐิน ฯ 

๖.  การบรรพชา และ การอุปสมบท สําเร็จด้วยวิธีอะไร ? 

ตอบ  การบรรพชาสําเร็จด้วยวิธีให้บรรพชาเปกขะรับไตรสรณคมน์  
    การอุปสมบทสําเร็จด้วยการสวดญัตติจตุตถกรรมวาจา อันประกอบ
 ไปด้วย สมบัติท้ัง ๔ คือ วัตถุสมบัติ ปริสสมบัติ กรรมวาจาสมบัติ 
 สีมาสมบัติ แก่อุปสัมปทาเปกขะ ฯ 

๗.  สัมมุขาวินัยมีองค์เท่าไร ? อะไรบ้าง ? 

ตอบ  มีองค์ ๔ ฯ  
 คือ ๑. ในท่ีพร้อมหน้าสงฆ์     ๒. ในท่ีพร้อมหน้าธรรม 
          ๓. ในท่ีพร้อมหน้าวินัย     ๔. ในท่ีพร้อมหน้าบุคคล ฯ 



๓๔ 
 

๘. ภิกษุประพฤติผิดธรรมวินัยอย่างไร จึงทรงอนุญาตให้สงฆ์ 
 ลงอุกเขปนียกรรมได้ ? 

ตอบ  ประพฤติผิดอย่างน้ี คือ ไม่เห็นอาบัติ ไม่ทําคืนอาบัติ หรือไม่
 สละทิฏฐิบาป ฯ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

๙.  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คืออะไร ? 

ตอบ  คือ กฎหมายฉบับหน่ึงว่าด้วยคณะสงฆ์ มีศักดิ์รองลงมาจาก
 รัฐธรรมนูญ ฯ 

๑๐.  พระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาตรา ๓๗ ระบุหน้าที่เจ้าอาวาส 
 ไว้กี่อย่าง ? อะไรบ้าง ? 

ตอบ  ระบุไว้ ๔ อย่าง ฯ คือ   
 ๑. บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
       ๒. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีท่ีอยู่หรือพํานัก 
  อาศัย อยู่ในวัดน้ันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม 
  ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังของมหาเถรสมาคม 
      ๓. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและส่ังสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต
  และคฤหัสถ์ 
      ๔. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศลฯ 

 
 

ให้เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 


